
BEZPRZEWODOWY CZUJNIK RUCHU IR28B W-link

Bezprzewodowy czujnik stropowy IR28B W-link s³u¿y do automatycznego w³¹czania 
odbiorników (np. œwiat³a) po naruszeniu pola ochrony. Wyposa¿ony w sensor cieplny, 
który reaguje na zmiany i na ich podstawie w³¹cza odbiornik elektryczny.

Rozwi¹zanie techniczne urz¹dzenia pozwala go wykorzystaæ w oœwietleniu klatek 
schodowych w budynkach wielokondygnacyjnych na zasadzie zapalania œwiat³a w 
sposób kaskadowy (piêtro poni¿ej i powy¿ej ujawnienia ruchu jest tak¿e oœwietlane, 
patrz rys.1).

Umieszczenie (rys.5):

Zalety:

DO W£¥CZANIA ŒWIETLÓWEK I ¯ARÓWEK

Du¿y promieñ ochrony tak horyzontalny jak i wertykalny (rys.3), 
regulacja czu³oœci na œwiat³o, nastawialny czas, indykacja wysy³anego 
sygna³u (rys.4).
Praktyczny tam gdzie wymagane jest w³¹czenie wiêkszej iloœci 
odbiornikow np.budynki wielopiêtrowe, obiekty przemys³owe, 
korytarze itp.

- nie umiesczaæ w pobli¿u wi¹zek elektrycznych oraz na duzych metalowych elementach
- nie mo¿e byæ montowany na metalowym pod³o¿u
- wysokoœæ instalacyjna oko³o 2,2 m (przy wiêkszej zwiêksza siê zasiêg a zmniejsza
  czu³oœæ na ruch ) 
- przy ¿arówkach o du¿ej emisji ciemp³a w odleg³oœci > 1,5 m
- nalezy wybraæ miejsce gdzie nie ma przewiewu, ruchów powietrza spowodowanych
  zmianami temperatury, œwiat³a s³onecznego.
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Opis:

Zastosowane rozwi¹zanie pozwala na u¿ywanie czujnika do 
ŒWIETLÓWEK. Odpowiedni przekaŸnik urz¹dzenia jest 
przystosowany do du¿ych prondów rozruchowych (patrz rys.2).

Wielkoœæ pr¹du przy œwietlówkach 
z kondensatorem kompensacyjnym C= 6uF

z pr¹dowym ograniczeniem IR28B W-link

bez ograniczenia DOWOLNY TYP czujnika

Prawid³owe dzialanie czujnika jest zale¿ne od miejsca jego zamontowania, wysokoœci instalacyjnej oraz analiz¹ ruchu w polu 
ochrony.

W przypadku wadliwego monta¿u parametry czujnika ulegaja zmianie!

System mo¿e byæ rozszerzony o  pilota (WS330)  montowanego w designie Venus .
IR28B W-link mo¿e wspó³pracowaæ z odbiornikami WS301/302/303 . Po naruszeniu pola 
ochrony z czujnika wysy³any jest sygna³ do odbiornika a ten w³¹cza œwiat³o , klimatyzacjê , 
sygnalizuje obecnoœæ , itp.
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Zastosowanie do œwietlówek:

FUNKCJA OPTYMALIZUJ¥CA W£¥CZANIE:

W przypadku gdy czas w³¹czenia oœwietlenia 3 razy po sobie jest krótszy ni¿ czasy wy³¹czenia mikroprocesor nadzoruj¹cy 
w³¹cza czujnik na sta³e. Funkcja ta jest anulowana i nastêpuje wy³¹czenie gdy po potrójnym czasie œwiecenia nie naruszone 
zostaje pole ochrony (brak ruchu). Funkcja ta pozwala na wyd³u¿enie pracy przekaŸnika za³¹czaj¹cego.

Ta funkcja wymaga dodatkowego zaprogramowania przez producenta (DARMOWA OD 10 SZTUK).

PHOTO - regulacja czu³oœci
                na œwiat³o 
TIME     - czas w³¹czenia
SENS    - zmiana zasiêgu
 

Funkcje:

rys.4

1. Identyfikacja dzieñ/ noc (PHOTO): 
Regulacja tym pokrêt³em pozwala na wybranie œwiecenia w dzieñ
i w nocy lub tylko w nocy. 

       w³¹cza tak¿e przy dziennym swietle         w³¹cza przy s³abym oswietleniu

2. Czas w³¹czenia (TIME): 
Regulacja tym pokêt³em pozwala ustawiæ czas w³¹czenia np œwiat³a.
     min   cca 5s                                           max   cca 10minut

3. Zmiana promienia ochrony (SENS): 
Pozwala regulowaæ zasiêg , max do 12m.
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dioda LED PRZYCISK FUNKCJI
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Techniczne parametry

Dystrybutor:
Elektrobok PL
32-040 Œwi¹tniki Górne
Tel./fax: 12 2704139
e-mail:elbock@poczta.fm
www.elbock.czMADE IN CZECH REPUBLIC
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rys.7

dioda LED 
2. Otwarcie

1. Nacisn¹æ diodê

Schemat pod³¹czenia:

1, Wybraæ odpowiednie miejsce  optymalna wysokoœæ >2,2m.
2, Oddzieliæ przedni¹ czêœæ czujnika (patrz rys.6)
3, Wy³¹czyæ g³ówny wy³¹cznik pr¹du a nastêpnie pod³¹czyæ czujnik
    zgodnie ze schematem (patrz rys.7) maj¹c na uwadze umieszczenie
    (patrz rys.5).
Uwaga: przy pierwszym pod³¹czeniu dojdzie do automatycznego 
w³¹czenia  na czas ustawiony pokrêt³em TIME. Po wy³¹czeniu nale¿y 
odczekaæ ok.30s (inicjacja procesora), po tym czasie czujnik gotowy do 
pracy!

4, Przeprowadziæ kodowanie (patrz poni¿ej)
5, Nastawiæ parametry: czas, czu³oœæ na œwiat³o, zasiêg
6, zamocowaæ przedni¹ czêœæ (patrz rys.6)

Po pod³¹czeniu przetestowaæ funkcje oraz wspó³prace z 
odbiornikami (str.1).

Gwarancja 2 lata. W przypadku serwisu prosimy 
o kontakt z dystrybutorem.

rys.6

Kodowanie 5 czujnikow (kilku pietrowy dom, patrz rys.1):

Wspó³praca z pilotem WS310(WS330):

1) nacisn¹æ w czujniku PRZYCISK FUNKCJI. Zacznie mrugaæ
    LED=NAUKA KODU
2) Na nadajniku WS310(330) nacisn¹æ dowolny kana³.

Po przyjêciu kodu funkcje kana³ów s¹ nastêpuj¹ce (nie mozna 
zmieniæ):
kana³ LEWY GÓRNY= trwale w³¹czony

kana³ PRAWY GÓRNY= trwale wy³¹czony

kana³ LEWY DOLNY= czasowy (w³¹czy na czas ustawiony w 
czujniku)

kana³ PRAWY DOLNY= IR28B W-link wróci do 
FUNK.PODSTAWOWEJ  w³asnej

OŒWIADCZENIE O ZGODNOŒCI
Firma ELEKTROBOCK CZ s.r.o.,oœwiadcza, ¿e produkt o symbolu IR28B W-
link jest zgodny z wymaganiami i zaleceniami zawartymi w dyrektywie 
1999/5/EC.
Data: 01.07.2009 www.elbock.cz

Instalacja:
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Gdy przez 1 minutê nie ma wys³ania / przyjêcia kodu czujnik przechodzi do FUNKCJI PODSTAWOWEJ!

Zasilanie:                                   230V/ 50Hz
Max obci¹¿enie:                        3680W (max.16A)
Moc sygna³u:                             < 10 mW
Frekvencja:                                433,92 MHz
Zasiêg:                                       15 m (w zabudowie)
Zasiêg detekcyjny(< 24°C):       max.12m (regulowany)
Promieñ ochrony:                      360°
Czas w³¹czenia:                         5s do10min (regulowany)
Wys.instalacyjna:                        >2,2 m
Czu³oœæ na œwiat³o:                    <3Lux do >1000Lux (regul.)
Stopieñ ochrony:                        IP20
Tem.pracy:                                 0°C do +40°C
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